
Hallo lieve Petje Af-er,  

Je wilt een subsidie aan gaan vragen. Succes!! Ik hoop dat dit lijstje je helpt.  
En ik weet het… het is een HOOP. En dat kan overweldigend zijn.  
Dus: Lees er rustig even doorheen en highlight degenen waar jij denkt het meest kans te maken! 
En probeer die eerst. Je hoeft niet alles tegelijk.  

Bovenaan staan de grote Rijksfondsen. Deze zijn meestal vooral voor stichtingen/verenigingen 
maar niet altijd!  
Daaronder vind je een hele lijst met grote en kleine fondsen. 
Daaronder nog wat lokale fondsen.  

Bij de meeste fondsen kun je doorlopend of een paar keer per jaar aanvragen.  
Mocht dit anders zijn, heb ik het erbij gezet.  

Tip:  
De fondsen die ik hierboven beschrijf heb ik zelf ervaring mee of goede dingen over gehoord.  
Maar er zijn er nog veel meer! Sommige erg specifiek. 
Als je eens een dagje vrij hebt kan het lonen deze sites eens af te struinen.  
Zoek onder ‘Kunst en Cultuur’: 
https://fondseninnederland.nl/fondsen/Kunst%20en%20Cultuur  
https://fondsenzoeken.nl/publiek/profielen?a=2&p=1&zoek= 
https://www.cultuurfonds.nl/fondsen 

Vraag!!:  
Heb jij een goede ervaring met een fonds dat er nog niet bij staat? Laat het me dan zeker weten! 
Dan voeg ik deze toe aan de lijst en help je een hele groep andere makers :).  

De grote Rijksfondsen:  

Fonds Bijzonderheden Wanneer aanvragen

Fonds Podiumkunsten alle vormen van professionele 
podiumkunsten: muziek, 
muziektheater, dans, theater en 
festivals.

Doorlopend

Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie

Architectuur, vormgeving, digitale 
cultuur en alle mogelijke cross-
overs.

Doorlopend

Mondriaanfonds Voor beeldende kunst en erfgoed Doorlopend

FilmFonds Voor de filmindustrie Doorlopend

Nederlandse Letterenfonds Voor schrijvers, vertalers, 
uitgevers en festivals. 

Doorlopend

https://fondseninnederland.nl/fondsen/Kunst%20en%20Cultuur
https://fondsenzoeken.nl/publiek/profielen?a=2&p=1&zoek=


Andere fondsen:  

Fonds voor cultuurparticipatie Voor deelname aan 
cultuurprojecten door het hele 
land. Het gaat met name om 
educatie of participatie

Doorlopend. 

Fonds Bijzonderheden Site

Prins Bernhard Cultuur Fonds Cultuur, natuur of wetenschap.  
Meestal stichtingen en 
verenigingen, soms ook 
personen

https://www.cultuurfonds.nl/
fondsen

Stichting Niemeijer Fonds Max 5000 euro voor 
individuen. Verenigingen tot 
50.000 
Aanvragen 4 keer per jaar. 

http://
www.stichtingniemeijerfonds.n
l/

Fonds 21 https://www.fonds21.nl/

Stichting Stokroos Gericht op beeldende 
kunstenaars en ontwerpers

https://stokroos.nl/

BNG Cultuurfonds https://www.bngbank.nl/
cultuurfonds

Norma Fonds Verschillende soorten 
aanvragen, meerdere keren 
per jaar. 

https://www.stichtingnorma.nl/
norma-fonds/

Amarte Fonds Je krijgt 10% bovenop je 
bedrag om te besteden aan 
een passende coach. Erg leuk! 

https://amarte.nl/

Olland Buisman stichting Gericht op jonge 
podiumkunstenaars. 
Maar 1 keer per jaar 
aanvragen, namelijk 1 mei. 

https://
www.ollandbuismanstichting.nl
/

Turing Foundation Beeldende kunst en 
muziekeducatie. 

http://
www.turingfoundation.org/

Stichting Democratie en 
Media

https://www.stdem.org/

Fonds Kwadraat Rechtenvrije leningen, 
bijvoorbeeld voor bij je andere 
subsidie. Kunstenaars, 
fotografen, ontwerpers. 

https://fondskwadraat.nl/

https://www.cultuurfonds.nl/fondsen
http://www.stichtingniemeijerfonds.nl/
https://www.fonds21.nl/
https://stokroos.nl/
https://www.bngbank.nl/cultuurfonds
https://www.stichtingnorma.nl/norma-fonds/
https://amarte.nl/
https://www.ollandbuismanstichting.nl/
http://www.turingfoundation.org/
https://www.stdem.org/
https://fondskwadraat.nl/


Stichting Melanie Voor Theater en 
podiumkunsten. Geen open 
inschrijving, benadert zelf. 

http://stichtingmelanie.nl/

Van den Ende Foundation Alleen studiebeurzen. https://vdef.nl/home/

Fonds ZOZ Projecten die polarisering 
tegen willen gaan en 
verschillende groepen bij 
elkaar brengen. 

https://fondszoz.nl/

ZOZ Academy Onderdeel van Fonds ZOZ, 
voor nog meer beginnende 
makers 

https://fondszoz.nl/

Janivo Stichting Alleen voor jonge makers tot 
25 jaar of voor stichtingen/
verenigingen. 

https://www.janivostichting.nl/

Oranjefonds https://www.oranjefonds.nl/

Fonds Cultuur Financiering https://
www.fondscultuurfinanciering.
nl/

Josine de Bruyn Kops Fonds Alleen voor vrouwelijk 
beeldend kunstenaars tot 35 
jaar. 

https://www.cultuurfonds.nl/
fonds/josine-de-bruyn-kops-
fonds?gclid=Cj0KCQiA-
K2MBhC-ARIsAMtLKRsqV18a-
uXr9KiYalRUbvACTuuIjav1WGy
q29nJBNOu1uJq8uNIlrQaAvR
EEALw_wcB

Tijl Fonds Gericht op vrouwelijke 
beeldend kunstenaars vanaf 
35 jaar 

https://www.cultuurfonds.nl/
fonds/tijl-fonds?
gclid=Cj0KCQiA-K2MBhC-
ARIsAMtLKRuNVnVtA5MrPldn
UIErkHRf8Ht132uMTuuqT5QP
_XkgKom97W8LrksaAskIEALw
_wcB

Sena Muziek productiefonds https://sena.nl/nl/
muziekmakers/fondsen/sena-
performers-
muziekproductiefonds

Zabawas Kan geld verlenen aan 
personen/instellingen die een 
algemeen belang beogen op 
gebied van Cultuur, Natuur, 
Geneeskunde, sport en 
educatie. 

http://www.zabawas.nl/ 

http://stichtingmelanie.nl/
https://vdef.nl/home/
https://fondszoz.nl/
https://fondszoz.nl/
https://www.janivostichting.nl/
https://www.oranjefonds.nl/
https://www.fondscultuurfinanciering.nl/
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/josine-de-bruyn-kops-fonds?gclid=Cj0KCQiA-K2MBhC-ARIsAMtLKRsqV18a-uXr9KiYalRUbvACTuuIjav1WGyq29nJBNOu1uJq8uNIlrQaAvREEALw_wcB
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/tijl-fonds?gclid=Cj0KCQiA-K2MBhC-ARIsAMtLKRuNVnVtA5MrPldnUIErkHRf8Ht132uMTuuqT5QP_XkgKom97W8LrksaAskIEALw_wcB
https://sena.nl/nl/muziekmakers/fondsen/sena-performers-muziekproductiefonds
http://www.zabawas.nl/


Van den Broek Lohman Fonds Vermogensfonds. https://
www.vandenbroeklohmanfond
s.nl  

Rose Joncker • De aanvragen moeten 
de emancipatie van 
lesbiennes, 
homoseksuelen, 
biseksuelen, 
transgenders en 
intersekse personen 
(lhbti) bevorderen. 

http://www.rosejonker.nl/ 

Sociaal Fonds PodiumKunsten investeert in het kapitaal van 
de podiumkunsten: de 
werkenden en de 
gezelschappen in de 
verschillende 
podiumkunstdisciplines. Dat 
doet het SFPK door financieel 
bij te dragen aan scholing en 
deskundigheidsbevordering. 

https://www.sfpk.nl/

Kickstart Cultuur fonds Het Kickstart Cultuurfonds 
biedt financiële ondersteuning 
aan theater- en concertzalen, 
producenten van professionele 
podiumkunsten en musea om 
aanpassingen aan de 1,5 
metersamenleving door te 
kunnen voeren. 

Momenteel gesloten, maar 
wie weet later weer geopend?  

https://
kickstartcultuurfonds.nl/ 

VPRO Dorst Als je ideeën hebt voor 
nieuwe webseries/docu’s/tv-
series/programma’s etc!

https://www.vpro.nl/dorst.html 

3Lab Ook als je ideeën hebt voor 
video’s/series en meer!

https://www.npo3.nl/3lab/
over-3lab 

Trutfonds Kleinschalige LHBTQI+ 
activiteiten

https://www.trutfonds.nl/
fonds.html 

ttps://www.vandenbroeklohmanfonds.nl
http://www.rosejonker.nl
https://www.sfpk.nl/
https://kickstartcultuurfonds.nl/
https://www.vpro.nl/dorst.html
https://www.npo3.nl/3lab/over-3lab
https://www.trutfonds.nl/fonds.html


Alleen voor stichtingen/verenigingen/rechtspersonen 

Lokale fondsen 

VSB Fonds Hele jaar door aanvragen, maar 
minstens 4 maanden voor begin 
van je project!

https://www.vsbfonds.nl/kunst-
cultuur

Stichting Doen Als je werk maakt waarbij je 
mensen uit de samenleving 
betrekt.

https://www.doen.nl/

Lira Fonds Schrijvers, vertalers, journalisten https://www.lira.nl/

AFK; Amsterdams Fonds voor de 
Kunst

https://
www.amsterdamsfondsvoordekun
st.nl/

Cultuurfonds Almere

Stichting Kunstloc Brabant

Kunstraad Groningen

Cultuurfonds Leiden

Stichting Cultuurfonds Tilburg 

Fonds 1818 Zet zich in voor een betere 
wereld. Voor regio Delft, Den 
Haag, Westland, Leiden, 
Bollenstreek en tussenliggende 
gemeenten. 

http://www.fonds1818.nl/

En nog heel veel meer! Zoek op 
jouw regio.

https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/
http://www.fonds1818.nl/
https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur
https://www.doen.nl/
https://www.lira.nl/

